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La mobilitat sostenible,
objectiu prioritari
de Cardedeu

Ara ja fa anys que Cardedeu, i el seu Ajuntament, aposten de manera ferma per
un model de poble on la mobilitat sostenible sigui un dels seus eixos de creixement.
Les actuacions que ha engegat, en els darrers temps, el consistori van clarament
dirigides a que el poble disposi d’una mobilitat urbana, social i sostenible. Són accions que prioritzen els desplaçaments a peu, en bici o en transport públic, oferint una
alternativa elèctrica al vehicle privat de combustió.

E

ls hàbits de mobilitat estan evolucionant cap a noves maneres de
desplaçar-se, i per aquest motiu
Cardedeu ha optat per dissenyar una
política activa en l’àmbit de la sostenibilitat, i adaptar els seus espais urbans
amb l’objectiu que siguin adequats per
als diferents modes de transport sostenible, que sigui sostenible i segur. Això
vol dir, sens dubte, pensar, idear i apostar per espais accessibles per aquest
tipus de transport, sigui bicicletes, mobilitat elèctrica o la xarxa de transport
públic. A més, d’apostar per un disseny
de voreres i carrers pacificats que siguin
coherents amb aquests espais segurs i
sostenibles.

L’Ajuntament de Cardedeu manté com a
un dels seus principals objectius en matèria
de mobilitat la sostenibilitat al municipi. Els
indubtables beneficis per a les persones i el
medi ambient encoratgen a seguir aquesta
línia a través de diverses actuacions i projectes, totes encaminades a transformar
l’espai públic per fer-lo més amable pels que
hi vivim. Millorar l’accessibilitat en punts
conflictius, incrementar la seguretat de vianants i ciclistes, promoure l’ús de la bicicleta
per a desplaçar-se o l’aposta per la mobilitat elèctrica, són alguns dels punts claus
d’aquest canvi de model. El compromís és
fer de Cardedeu un municipi més sostenible
i promoure un model de mobilitat en què es
prioritzin els desplaçaments a peu, en bici-

cleta o transport públic i, alhora, oferint una
alternativa sostenible al vehicle privat.
Les línies d’actuació que Cardedeu presenta a la seva ciutadania per assolir un poble
més segur i sostenible tenen com a objectiu planificar un poble que, any rere any,
sigui més sostenible, eficient, segura i saludable. D’aquesta manera, la planificació en
què treballa el nostre Ajuntament estableix
unes accions que facilitin la convivència a la
via pública entre els usuaris, els ciutadans
en general i els diferents tipus de transport
que hi circulen. Cal protegir el vianant i al
ciclista, i cal fer-ho amb una regulació de la
mobilitat urbana que garanteixi els desplaçaments segurs de tothom.

Quins projectes en mobilitat sostenible té Cardedeu?
1. Xarxa de carril bici
i aparca bicicletes.

2. Projecte Bicibús.
El Bicibús Cardedeu cap a les escoles és un
projecte de mobilitat sostenible, saludable i cooperatiu impulsat per l’Ajuntament
i coordinat per Maraki en bicicleta, amb la
col·laboració d’A Cardedeu en bici i a peu,
Cardedeu Vital i Canvis en cadena.
Un bicibús és un grup d’infants que van a
l’escola en bicicleta, organitzats segons
uns paràmetres de recorregut, parades,
horaris definits, i van sempre acompanyats de persones adultes voluntàries.
El projecte del Bicibús es realitza els divendres al matí, i va destinat a l’alumnat de

Aquest és el mapa de la
xarxa de carrils bicis de
Cardedeu i el seu espai
d’aparcament.

Baixa’t el mapa al mòbil

primer a tercer de primària, acompanyats
per un adult. I l’alumnat de quart a sisè de
primària, de manera autònoma. Per mantenir la seguretat, una conductora se situa
al davant de la fila, i una revisora, a la cua.
Per fer-ne ús,
cal inscriure’s a
través de l’aplicació
mòbil:

Vols conèixer els
recorreguts del
Bicibús?
Bicibús > Cardedeu Vital

3. Mobilitat Compartida
La cooperativa Som Mobilitat, a través del
seu grup local, i l’Ajuntament de Cardedeu
es van unir per impulsar la mobilitat elèctrica compartida al municipi per veïnes,
entitats, empreses i el mateix ajuntament.
És el primer d’aquestes característiques del
Vallès Oriental.
Som Mobilitat és una cooperativa de consum sense ànim de lucre que treballa per
fer possible una mobilitat +sostenible. A
Cardedeu, va iniciar la col·laboració per col
impulsar la posada en marxa del primer
cotxe elèctric compartit al municipi.
El vehicle és un Renault Zoe i està ubicat al
c. de Marià Borrell, davant de Can Xicola,
i disponible les 24 hores del dia, set dies la
setmana. Per a fer-ne ús cal estar registrat
a l’aplicació de Som Mobilitat i ja podràs fer
la primera reserva.

Consulta la informació
relacionada amb l’aparcament i el punt de càrrega associat:

Preguntes freqüents
sobre l’ús del vehicle
compartit:
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En el seu camí cap a una mobilitat sostenible, amb el foment del transport públic,
la mobilitat compartida, la bicicleta i la
mobilitat a peu, Cardedeu compta amb
una extensa xarxa de carril bici i diversos
aparca bicicletes repartits en punts estratègics. Els beneficis que aporta aquesta
xarxa de carrils bici són molts: proporciona seguretat als usuaris de la bicicleta,
es redueix la contaminació i el volum de
vehicles privats.

Entrevista a

Verònica Vidal Oltra
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regidora de mobilitat de Cardedeu

«La infraestructura ciclista
ha de donar resposta als
desplaçaments de mobilitat
perquè és el mitjà més
sostenible i més saludable»

És Cardedeu una ciutat sostenible?
Cardedeu és una vila que aposta fort per
la sostenibilitat i la resiliència davant del
canvi climàtic. En aquest sentit, els projectes de govern estan encaminats a millorar en l’àmbit «local» tot el que estigui
a l’abast de les polítiques municipals, ja
sigui des de la gestió de la mobilitat, com
de l’espai viari i del verd urbà, la gestió
dels residus, les polítiques energètiques,
etc. Treballem en aquest sentit perquè els
canvis es vagin fent efectius a curt i a mitjà termini. L’emergència climàtica és un
tema que ens preocupa i que ens ocupa,
i per això volem fer de Cardedeu una vila
més sostenible i també més justa per les
generacions presents i les futures.
Cardedeu té l’avantatge de trobar-se en
una situació privilegiada, entre el Mont-

seny i el Corredor, en una plana vallesana
encara molt ben conservada. Allò que al
segle XIX li va donar fama, perquè era un
lloc on venia a estiuejar la gent benestant de Barcelona perquè s’hi respirava
molt bé («Un palco al Liceu i una casa a
Cardedeu»), encara tenim el privilegi de
mantenir-ho i alhora la responsabilitat de
conservar-ho.

unes distàncies raonables, òptimes per fer
a peu o en bicicleta.

Quins aspectes per una mobilitat sostenible i segura ja ha engegat la ciutat?
A Cardedeu es va començar a convertir el
centre en un gran espai amb prioritat pels
vianants, on recuperar la vida al carrer
i els desplaçaments a peu. També es va
instaurar en el mandat anterior una xarxa
de carrils bici que enllaça equipaments
educatius i altres esportius o culturals.
Cardedeu té la sort de tenir poc pendents i

Una altra iniciativa recent ha estat l’impuls de la mobilitat elèctrica compartida,
amb un vehicle de SomMobilitat que es
pot llogar per hores o dies i que s’utilitza
per part dels socis de la cooperativa, un
d’ells l’Ajuntament. Esperem que en un futur puguem anar ampliant la flota perquè
cada cop sigui menys necessari tenir cotxe
privat i racionalitzar molt els desplaçaments en cotxe.

Al mateix temps, també s’han anat instal·
lant molts aparcaments senyalitzats de
bicicletes i dues bicicledes (aparcaments
segurs per a bicicletes), tant a l’estació de
RENFE com a un dels barris més densament poblat.

A més, Cardedeu, malgrat que no arriba
als 20.000 habitants, compta amb una
línia de bus urbà (el BUC, Bus Urbà de
Cardedeu) amb vehicle adaptat i tarifa
integrada, que fa un recorregut circular
enllaçant els principals punts del municipi coordinat amb l’horari dels trens per
poder fer també de mitjà de transport
de last mille. L’ajuntament també ofereix
diversos títols propis de tipus social per
poder utilitzar aquest mitjà de transport
de forma bonificada o gratuïta.

«apostem per
una modernització
del transport públic,
perquè pugui arribar
a més gent i s’adapti
a les necessitats
i a la flexibilitat
que tenim avui»

Quines són les prioritats futures que el
govern té per continuar amb la millora
de la mobilitat a Cardedeu?
Una de les prioritats és ampliar la xarxa
ciclable per connectar els barris més allunyats dels equipaments, les zones verdes
i, fins i tot, per enllaçar-la amb els pobles
veïns amb la fórmula més adient en cada
cas: carril bici, carrer de convivència,
carrer de prioritat de bicicletes, etc. La
infraestructura ciclista ha de poder donar resposta als desplaçaments diaris de
mobilitat obligada perquè és el mitjà més
sostenible i més saludable.
Una altra prioritat és continuar ampliant els espais per vianants al centre,
millorant la xarxa principal de vianants,
l’accessibilitat universal i les connexions
amb els barris.
Finalment, apostem per una modernització del transport públic, perquè pugui
arribar a més gent i s’adapti a les necessitats i a la flexibilitat que tenim avui en
dia, així com sistemes per afavorir-lo,
ja sigui amb un aparcament «park and

ride» a l’estació, amb sistemes d’informació a les parades del bus, amb la
priorització semafòrica en les cruïlles de
més trànsit, etc.
Quin paper juga a la ciutat el transport
públic? Pot l’Administració fer més per
prioritzar els desplaçaments a peu, en
bici o en transport públic?
Sens dubte l’administració local és qui
pot liderar millor aquests processos de
canvi, amb estratègies de push and pull,
en què es promouen els desplaçaments
més sostenibles alhora que es desincentiva la mobilitat en vehicle privat i, especialment, amb vehicles més contaminants.
Per exemple els vehicles elèctrics compartits són una alternativa molt bona per
optimitzar recursos que pot beneficiar a
un bon col·lectiu de persones.

implantar un servei a demanda del bus
urbà amb el suport de l’AMTU.
A banda del transport urbà, que més pot
ajudar a descarbonitzar una ciutat?
El transport urbà és sens dubte el primer
punt on actuar, tant de les persones com
de les mercaderies i la paqueteria. A banda d’això, òbviament l’aposta per unes
energies renovables i especialment l’autoproducció solar és la clau per deixar els
combustibles fòssils.

l’autoproducció solar
és la clau per deixar els
combustibles fòssils»

Però no podem oblidar el paper que ha de
tenir el verd urbà en els processos de captació i reservori de carboni, a més d’altres serveis ecosistèmics. La ciutat no pot desconnectar-se del medi, ha d’oferir uns espais de
lleure i uns eixos amb ombra natural, on s’hi
absorbeixi el carboni i s’hi retinguin partícules i altres contaminants. Lamentablement,
sovint els arbres i la urbanització entren en
conflicte, això no obstant són més imprescindibles del que pensem. Per tant, cal compatibilitzar la vida urbana amb la presència
de natura i d’arbrat de gran port que pugui
oferir els serveis ecosistèmics necessaris per
a la salut humana i la del planeta.

Quins són els projectes concrets més
destacats que Cardedeu pot veure i gaudir, en un curt termini de temps?
Molt aviat es començarà a fer la connexió per vianants i bicicletes amb el barri
de la Creu. Es tracta de la consolidació
d’una actuació tàctica que es va iniciar
amb motiu de la pandèmia i que ens ha
demostrat que era molt necessari millorar l’espai per vianants i bicicletes en
aquest eix a l’oest de Cardedeu. Fins fa
poc només es podia accedir a través d’un
pont on les voreres no complien criteris
d’accessibilitat mentre que hi havia un
doble sentit de circulació de cotxes.

El Bicibús és una aposta molt forta en benefici per a les escoles. Quin resultat està
donant? És un projecte que pot continuar
avançant?
Actualment el bicibús té una molt bona
acollida a les escoles i a les AFES, és un
projecte molt engrescador i crec que
també ha sigut un encert iniciar-lo amb
la gent de Maraki, que coneixen molt bé
el món de la bici i dels infants. També és
cert que actualment hi ha moltes famílies
que ja fan servir la bicicleta o el patinet
per anar a l’escola i no necessiten acompanyament perquè la xarxa de carril bici
està ben dissenyada i és segura.

També la millora de la connexió per vianants i bicicletes amb el barri del Poble
Sec començarà en breu termini, amb la
reforma del C. Montseny (tram sud) convertint-lo en eix de prioritat per vianants.

Tot i això, tenim el repte d’ampliar a noves
línies de bicibús -actualment n’hi ha duesque ens acabin comunicant els barris més
allunyats dels equipaments educatius perquè tothom pugui fer servir la bicicleta per
anar a l’escola. L’acompanyament és clau
perquè els infants puguin agafar destresa
i adquireixin l’hàbit de desplaçar-se diàriament en bicicleta. Agafar aquest vincle
amb la bicicleta de ben petits és molt
important per mantenir aquest hàbit tant
saludable després, quan arribin a l’adolescència o bé, quan ja siguin adults.

«Les energies
renovables i
espe-cialment

Pel que fa al transport públic, d’aquí a
poc temps implantem una prova pilot
d’una zona d’aparcament Park and
ride a l’Estació de RENFE, la millora de
la velocitat comercial del bus urbà per
Cardedeu, especialment a la carretera
comarcal C-251, i estem treballant per
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A banda d’això hi ha una reducció a l’impost de circulació als vehicles eco i s’han
instal·lat diferents punts de recàrrega
elèctrica de vehicles, a la Biblioteca, al
polígon industrial i aviat també s’instal·larà un punt de recàrrega doble al Mercat
Municipal i a l’estació de RENFE.

Passejades en tricicles: «En bici sense edat»

L’

Ajuntament de Cardedeu, a finals del 2021,
va adquirir 2 tricicles
adaptats per posar en marxa
«En bici sense edat», un projecte per millorar la qualitat
de vida, la salut i el benestar
de les persones grans i amb
mobilitat reduïda a través de
l’organització de passejades
en tricicles elèctrics conduïts
per persones voluntàries.
Amb la col·laboració de
l’entitat Cardedeu Vital, les
persones voluntàries fan una
formació prèvia a través de
la coordinadora d’«En bici

sense edat», que ja funciona
a altres municipis catalans i
que ofereix suport i acompanyament.
Cardedeu reuneix les característiques idònies per al projecte per la gran quantitat de
quilòmetres de carril bici i per
l’entorn natural.
El projecte promou valors
com la solidaritat, la generositat, el tracte respectuós
amb les persones i l’entorn, el
benestar i la salut de les persones beneficiàries de l’activitat, així com de les voluntàries i la sostenibilitat.

«En bici sense edat» > Ajuntament de Cardedeu

El model de mobilitat «En bici i a peu»
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L’

alcalde de Guissona,
Jaume Ars, i el regidor
de Gent Gran, Josep M.
Ferreras, el passat mes de
desembre, van visitar Cardedeu per conèixer el model de
mobilitat «En bici i peu» del
municipi, juntament amb el
redactor del Pla de Mobilitat
Activa de Guissona, Jordi Galí.
Durant la visita, van fer un recorregut guiat per representants de l’entitat Cardedeu
Vital, a través el qual van

«En bici i a peu»> Ajuntament de Cardedeu

poder circular per la xarxa de
carrils bici, que enllaça tots
els centres escolars i els equipaments esportius i culturals.
També van visitar els aparcaments segurs de bicicletes,
(les bicicletes de l’Estalvi i
l’estació), el vehicle elèctric
compartit de Som Mobilitat,
i van provar els tricicles d’«En
bici sense edat» per promoure els passejos en bicicleta
amb la gent gran i amb mobilitat reduïda.

Dues noves bicis elèctriques
per al personal municipal

C

ardedeu disposa de
dues noves bicicletes elèctriques per als
desplaçaments del personal
municipal en les gestions dins
el poble.
Amb aquestes dues, cedides
per la Diputació de Barcelona, són 8 les bicicletes
elèctriques a disposició de
treballadores i treballadores
de diversos departaments,
com Serveis Territorials, Cultura, Serveis Socials, Esports i

l’agutzil municipal.
Amb l’ús municipal d’aquests
vehicles es fomenta la mobilitat sostenible i la protecció
del medi ambient. Les administracions locals han de ser
exemple en l’aposta i en el
desenvolupament de projectes i accions en favor del medi
ambient, i l’ús dels vehicles
elèctrics n’és un d’ells, reduint així l’emissió de gasos,
i contribuint a la lluita contra
el canvi climàtic.

Bicis elèctriques noves a Cardedeu > Ajuntament de Cardedeu

BUC

BUS URBÀ
DE CARDEDEU

PARADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Estació
La Riera
Pinetons
Mercat - centre
Pau Casals
Can Corbella
Porta Oberta
Piscina - IES
Dominics - El Sui
Font Trobada
L’Estalvi
Balmes - CAP
Pavelló
Bellavista
Parc Bellavista
La Granada
Centre Cultural
Can Serra
Av. Ferrocarril
Les Aigües
Polígon ind. Sud
Plaça Gran Poble Sec
Plaça Llibertat
Torrent Llibre
Plaça Macip

A PEU
ESPAIS PER
A VIANANTS

EN BICI
XARXA DE CARRILS BICI

BICICLEDES L’ESTACIÓ
BICICLEDA L’ESTALVI

L’ESTACIÓ
RODALIES R2 R2 R2N

Tots els
HORARIS
ACTUALITZATS

a la nostra app

Estem al costat dels municipis per facilitar
la mobilitat de les persones
Operem el transport urbà de
més de 30 poblacions

A Cardedeu,

MOU-TE amb el BUC
Busos cada 30 minuts
de dilluns a divendres
feiners (excepte agost)

35.000 viatgers en 2021
Informació en temps real
a l’app de Sagalés

26 sortides

diàries

Horaris combinats
amb altres modes

de transport
Flota

accessible

COMPROMESOS AMB:

EL MEDI AMBIENT

LES PERSONES

EL TERRITORI

LA MOBILITAT

www.sagales.com

LA INNOVACIÓ

